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Jordan Ruszkov

Éjszakai neszek
Megszõtte a fáradtság megint
az álom szálait,
de elszakadt az egyik, el, s mind
kiszállt a szál ma itt.

Támad álomvert gondolatom:
– Békétlenek, hova?
– Jaj, bõsz szél cibál minket nagyon.
A cellát tétova…

A szél! Tátorjánként zúg már, jaj,
sziszeg be, imposztor,
ki lopva, de enyhet is tálal
fel ágyamba, posztol.

E hûvössége a bús éjnek
élezi hallásom.
És neszek – váratlan vendégek –
ütnek rajtam, fázom.

Valaki künn, a szabadban ott,
hallom, megy csak, dalol.
Hogyan gondolná, hogy egy rabot
szívesít valahol.

Vonat füttyent messze, fut, száll a
sorsok soka vele,
szalad, hogy állomást találna,
mint én, vagy tán fele-

sors, félbetört élet, nem sikeres
is fut e vonaton,
s hogy egy legyen újra, engem keres,
egy, egész, szabadon.

–  –  –  –  –

Neszek riogatnak az éjben.
Félek tõlük, érzem.
Belém vágnak, mint a kés mélyen
a kérges kenyérbe.
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Joszif Petrov

Levelezõlap
Lányomnak

Én gyönyörû Zvezdomírám,
könnycsepp-sebzett kislányom,
bánatodban, jaj, ne sírjál,
szíved is, tudom, fáj, nyom.

Idegenek ha valahol
rád néha célzást vetnek,
apád hogy börtönben lakol,
mint vad lator, eretnek,

lányom, te ne szégyenkezzél,
apád ne fedd, vádoljad,
szemed dacot óvjon, ezért
utadat szótlan rójad!

Sötétbe vetettek, de rég,
rab vagyok én, gyermekem,
de nem, mert bandita lennék,
tolvaj, rabló, híveken

élõ, áruló, gaz egyén,
a nép ellensége se,
hanem mert író vagyok én –
a némák énekese!

Szondi György fordításai

Jordan Ruszkov bolgár költõ 1926-ban született. 1989 után 
jelenhettek csak meg verseskönyvei (eddig négy), korábban 
gyermekversköltõnek ismerték. Az Éjszakai neszeket 1959-
ben írta a szófi ai központi börtönben, ahol a magyar forrada-
lomnak szentelt versei miatt kirótt ötéves büntetését töltötte. 
Meghurcoltatásának dokumentumait kötetben adta közre.

Joszif Petrov (1909–2004) tizenkét verseskötete közül az elsõ 
1939-ben, az utolsó 1999-ben jelent meg. 1956. november 
5-én (sokadmagával) elhurcolták, ítélet nélkül raboskodott a 
dunai Perszin-szigeten, 1959-ben szabadult. Verseit nem ír(-
hat)ta le, késõbb a versben szereplõ lányának diktálta le.
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Jan-Magnus Bruheim

Balerina
Néked táncolok. S hallgatok.
Hallgatást táncolok.
Érted-e, amit mondok?

Érted-e, hogy sorsom a hívás?
A földön minden
hallgató népnek,
hogy ne vesszenek el – teljesen némán –
a sötétben.

Néked táncolok. Szívnek,
amely holnapba vágyik.
Léleknek, amit katakombák
kényszere kínoz.

A férfinak az akasztófán.
A szülõ nõnek.
A fehér pelenkák közt fekvõ
hajnalszemû gyereknek.
Táncolok az anyamellet
kutatva keresgélõ
gyerekujjaknak.

Táncolok, táncolok.
Beszélni nem tudok,
s te nem akarsz hallani,
nem akarsz érteni.
Mert gyilkos szájaktól,
hazugságtól és árulástól
lettek szennyessé a szavak.

A bemocskolt szavak
hóhérruhákat hordanak.

Szólani nem tudok,
mert az igazság hallgat –
nézzed hát jeleim
és kövesd nyomomat.

Én táncolok csak…
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A csillagoktól sziporkázó
téli éjjelnek.
A kezüknél egybeláncoltan
masírozó foglyoknak.
Kezeknek, teremtve arra,
hogy tegyenek-vegyenek.
Néma sikoltások most…
Táncolok, hogy a láncot
megoldjam. Táncolom
az álmot: élni kell – élni!

Táncolok azoknak, kik éheznek, fáznak,
kik fáradtak és letörtek,
kiket megöltek, megsebesítettek,
kiket a fogságban kínoztak,
kimerülten megállok a színen,
reszketve – szótlan,
szívem emlékezõ áhítatával.
Esküszöm a hóhér arcok ellen
s hogy a börtön sötétségében
remény tüze lobogjon a rabokban,
hogy szívükben tudják: bitorlás
a jogtalanul szerzett hatalom.

Egy hajnalon meg nem törten
zúzzák majd széjjel véres
rabkötelékeiket!
Testvéreimnek táncolok az éjben –
hazámnak és az égnek.

Jan-Magnus Bruheim (1914–1988), norvég költö. Elsö 
kötetét 1941-ben adta ki, amelyet azóta újabb tíz követett. 
Gyermekek számára írott könyvei is jelentös sikert arattak. 
Munkásságát a rangos Dobloug-díjjal tüntették ki 1963-ban.

Grete Bendix (1903–1975) dán költönö. Elsö kötete 1949-
ben jelent meg. Sokat publikált újságíróként is a legjelentö-
sebb dán napilapban, a Politiken-ben.



HETEDHÉT

109109

Grete Bendix

Itt senki se vérzik
Villák közt csöndes út ez
aranyló ablakokkal –
apró, kis otthonok,
hol lámpa tükrözõdik
a sövénylevelek közt.
Messze, messze
a zajos esti utca.
Messze, messze
a szûkölõ kutya.

S közel, ó, mily közel,
itt, itt
nevet egy gyermek.
Tenyérnyi hely a földön,
hol nem történik semmi.

Senki se vérzik itt,
itt senki se sikolt.
Csak aggodalmam gyorsítja fel a léptem
a novemberéj apró zajaiban,
a föld s a nedves almák s a néma nyírfák illatában,
itt, itt.

A város fényei által
lággyá vált levegõbe
egy szót dübörög a szívem:
háború. Háború.
De senki se sikolt még.

Szívem!
Te gyáva szív, te! Te ennyira tehetetlen!
Meg kellene hasadnod…

El kellene vérezned.
Meg kellene repedned.
Szét kellene robbannod, mint csillagnak,
és lehullnod,
enyhületethozón, mint permetezõ esõ
azokra,
akik sikoltoznak a messzeségben.

(1956 õszén)
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Ingemar Gustafson

1956. november 4.
Ó ez a szétfolyó arc

A megadó harapás ráng még
Hirtelen tört a hideg is rá
helyet ád a hiánynak

Sebvar a sisakja
Reflexekben
még egyre beszél

A halál kölcsönzi ugrását
A halálnak nincsen évadja
„Szólj, Lázár, alszol?”

Az arc a kerékcsapásban
mely többé sose forr egybe
A gránátok is ráncosokká váltak

Kiált száj nélkül is
az ûrön át az ûrön át
amelytõl megfosztották

Ó ez a szétfolyó arc
Ó ez az áramló kiáltás!

Sulyok Vince fordításai

Ingemar Gustafson svéd költö, müfordító és történész 
1928-ban született. Szürrealista verseivel az ötvenes évek-
töl jelentkezett.


